
  

الوصل والفصل الوصل والفصل 



  

تعريف الوصل والفصلتعريف الوصل والفصل

..عطف جملة على ُاخرى بالواوعطف جملة على ُاخرى بالواو: : الوصلالوصل
يا أّيها الذين آمنوا اّتقوا يا أّيها الذين آمنوا اّتقوا : (: (فمن الوصل قوله تعالىفمن الوصل قوله تعالى

))وكونوا مع الصادقينوكونوا مع الصادقينال ال 

..ترك العطف بين الجملتينترك العطف بين الجملتين: : الفصلالفصل
ولتستوي الحسنة ولولتستوي الحسنة ول: (: (ومن الفصل قوله تعالىومن الفصل قوله تعالى

))ادفع باّلتي هي أحسنادفع باّلتي هي أحسنالسّيئة السّيئة 



  

مواضع الوصلمواضع الوصل

الطالب  يقرأ: اشتراك ثالجملتيثن ثفثي ثالعراب، ثمثثل1.
ويكتب

اتفاق الجملتين في السلوب الخبري والنشائي، 2.
فالخثبري ثنحثو ثقولثه ثتعالثى) إنّ   البرار  لفي: 

)نعيم وإّن الفّجار لفي جحيم
والنشائثي ثنحثو ثقولثه ثسثبحانه) واعبدوا  ال: 

)ول ُتشركوا به شيئًا
اختلف الجملتين في السلوب الخبري والنشائي،3.

جوابا(ل، ورحمك ال (وأوهم الفصل خلف المقصود، 
)هل تحفظ القرآن: ِلمن سأل



  

مواضع الفصلمواضع الفصل

كمال ثالتصثال، ثوهثو ثأثن ثيكون ثبيثن ثالجملتين1.
اتحاد ثثتام ثثفثثي ثثالمعنثثى ثثبأثثن ثثتكون ثثالجملة

:الثانية
إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت : : توكبدا لهاتوكبدا لها
ومثا ثينطثق ثعثن ثالهوى ثإثن ثهثو ثإل ثوحيومثا ثينطثق ثعثن ثالهوى ثإثن ثهثو ثإل ثوحي: بيانثا ثلهثا

يوحىيوحى
اتبعوا من ل يسألكم أجرا وهم مهتدوناتبعوا من ل يسألكم أجرا وهم مهتدون: بدل لها



  

مواضع الفصلمواضع الفصل

شبثه ثكمال ثالتصثال، ثوهثو ثأثن ثتكون ثالجملثة ثالثانية
وما ُابّرىء: جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الولى

علثى ثتقدير: نفسثي ثإنّ ثالنفسَث ثلّمارة ثبالسثوء، ث
لماذا ل تبرئ نفسك؟: السؤال

كمال ثالنقطاع، ثوهثو ثأن ثيكون ثبيثن ثالجملتين ثاختلف
:تام في المعنى بث 

ُارسلواُارسلوا: : وقال رائدهموقال رائدهم: : اختلف الخبري والنشائياختلف الخبري والنشائي
ُنزاولها ُنزاولها 

ابن سينا عالمابن سينا عالم: عدم المناسبة بينهما في المعنى
في الطب، الجو حار جدافي الطب، الجو حار جدا



  

: : بين مواضع الوصل فيما يليبين مواضع الوصل فيما يلي- - أأ

اذهب إلى الدارة وقابل المديراذهب إلى الدارة وقابل المدير
جلس الصبي على الكرسي وأكل التفاحةجلس الصبي على الكرسي وأكل التفاحة
واعبدوا ال ول ُتشركوا به شيئًاواعبدوا ال ول ُتشركوا به شيئًا
ل، وأصلحك الل، وأصلحك ال
إّني ُاشهد ال واشهدوا أّني بريء مّما ُتشِركون 



  

: : بين مواضع الفصل فيما يليبين مواضع الفصل فيما يلي- - بثبث

الستاذ طيب القلب، المعهد كبير المبنىالستاذ طيب القلب، المعهد كبير المبنى
إثن ثالذيثن ثكفروا ثسثواء ثعليهثم ثأأنذرتهثم ثأثم ثلمإثن ثالذيثن ثكفروا ثسثواء ثعليهثم ثأأنذرتهثم ثأثم ثلم

تنذرهم ل يؤمنون تنذرهم ل يؤمنون 
 صلح النسان. كفاء بالشيب داًء : وجاء في الحكم

في حفظ اللسان
وأوجس منهم خيفة ، قالوا لتخف
  أيها الناس أني وليت عليكم و لست بخيركم



  

: : ميز بين الوصل والفصل فيما يليميز بين الوصل والفصل فيما يلي- - جثجث

ل وفاء للكذوب ول راحة لحسود ل وفاء للكذوب ول راحة لحسود 1.1.

دع السراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدادع السراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا2.2.

ل ، ولَطَف اُل بِه ل ، ولَطَف اُل بِه 3.3.

يسومونكم سوء العذاب ، يذبحون أبناءكميسومونكم سوء العذاب ، يذبحون أبناءكم4.4.

أمّدكثم ثبمثا ثتْعلُمونَث، ثأمدكثم ثبأنعام ثوبنين ثوجناتأمّدكثم ثبمثا ثتْعلُمونَث، ثأمدكثم ثبأنعام ثوبنين ثوجنات5.5.
وعُيون  وعُيون  
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